
ДО 
Управителния съвет на  

Съюза на съдиите в България 
гр. София 

 
 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 

от съдиите Борислав Белазелков от ВКС и Николай Гунчев от ВАС 
 

Относно: открита процедура по избор на главен инспектор към Инспектората на 
Висшия съдебен съвет 

 
 
Уважаеми колеги, 
 
Осъзнавайки отговорността, която носим за провеждането на съдебната реформа 
и консолидирането на демократичния ред в страната като цяло, предлагаме 
кандидатурата на съдия Теодора Точкова - председател на Административен съд 
Хасково за номинация за главен инспектор на Инспектората на Висшия съдебен 
съвет.  
 
Теодора Ангелова Точкова притежава 20-годишен юридически стаж, натрупан 
изцяло в съдебната система: 
 
от 30.06.1993 г. до 22.12.1993 г. стажант-съдия в ОС Хасково 
oт 01.03.1994 г. до 31.10.1995 г. младши съдия в ОС Хасково  
от 01.11.1995 г. до 14.04.1997 г. съдия в РС Хасково  
от 14.04.1997 г. до 04.06.2001 г. заместник-председател на РС Хасково 
от 04.06.2001 г. до 03.01.2007 г. съдия в ОС Хасково 
от 03.01.2007 г. до настоящия момент е председател на Административен съд 
Хасково. 
 
Дългогодишният й опит като съдия на районно и окръжно ниво я поставя в 
позиция да познава отблизо и в дълбочина проблемите на съдебната власт, 
съответно да предлага адекватни предложения за разрешаването им. Динамиката 
на обществените, институционалните и законодателни промени през годините, в 
които се е развивала кариерата на съдия Точкова са й позволили да натрупа 
институционална памет за успешни стъпки и погрешни модели, свързани с 
функционирането и инспектирането на съдебната власт.  
 
Биографията й разкрива интерес и способност да се занимава с организацията на 
работата на съда. Това е видно и от участието на съдия Точкова в множество 
обучения, включително такива с фокус върху изграждане на капацитет и 



развиване на организационни умения, свързани с функциите и задълженията, 
които изпълнява на заеманата от нея ръководна позиция.   
 
Съдия Точкова се ползва с авторитет в професионалната общност. Вярваме, че 
тя притежава необходимите личности и професионални качества и умения, за да 
отговори на завишените изисквания и ще е в състояние да изпълнява по достоен 
начин задълженията на главен съдебен инспектор.  
 
Считаме, че тя ще успее да допринесе за ефективното функциониране на ИВСС. 
 
 
 
 
     
 
 
       /БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ/ 
 

С УВАЖЕНИЕ: 
 
 
       /НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ/ 
 


